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Våra lag

Herrar

Spelare

Ledare

Matchlista

Tabell

Bilder Mälby 2020-08-20

Bilder Näshulta läger Juli 2020

Bilder Padel för Herrlaget Juni 2020

Damer

Spelare

Ledare

Matchlista

Tabell

GP

Matchlista

Tabell

Ungdom

Våra lag

1 Eveline Klingberg 2 So!a Tenglin 4. Fanny Söderberg 5 Nathalie Lindh

7 Jennifer Wallin 8 Caroline Karlsson 10 Jessica Rydberg 11. Joline Jakobsson

12 Emma Hultborg 14 Emma Jarmteg 15 Jose!n Johansson 16 Jose!n Holst

17 Tindra Älgekrans 18 Cajsa Sällström 19 So!a Delac 20 Hanna Ed
Söderström

21 Lovisa Delac 22 Flavia Johansson 23 Moa Hjalmarsson 24 Maja Brokvist

33 Ebba Fornell

instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

2 timmars padel idag
för damlaget hos

@eskilstuna_padel!
Många vinnarskallar på

samma gång! ? ???

Herrlaget har bokat in
några träningsmatcher

inför säsongen
2020/2021. Med
reservation för

ändringar. 7 augusti kl
18.30, VästeråsIrsta

hemma 9 augusti AIK
borta 15-16 augusti,

turnering i Skövde med
HK Malmö, IFK Skövde
och ytterligare ett lag
22 augusti, Skånela
borta 28 augusti, RP

Linköping borta 5
september, Hammarby
borta Om matcherna

sänds på webben
kommer vi givetvis att
meddela detta i våra

kanaler.

Gårdagens gäng till
matutkörningen
#coronakampen

#viställerupp
#guifhjärta #icamaxi

Eskilstuna Guif värvar
ännu en hemvändare.

Cajsa Sällström
ansluter damlaget efter
tre år i Sävehof. Cajsa
har bland annat tio u-

landskamper på
meritlistan. Hemsidans

reporter David
Sundgren tog ett snack

med nyförvärvet.
Välkommen hem till

Eskilstuna Guif, Cajsa! -
Tack så hemskt mycket!

Hur känns det att
komma hem igen? -Det
känns jätteroligt! Jag vet
sen innan att det är en

bra miljö där jag kan
jobba vidare och

slutföra min rehab
efter min

axeloperation. Därefter
komma tillbaka i bästa
möjliga form igen till

kommande säsong. Det
blir spännande! Vad

har du utvecklat mest
under åren i Sävehof? -

Den största
förändringen var nog
träningsmängden. Två
pass nästan varje dag

har lärt mig att ta hand
om min kropp på ett
annat sätt än vad jag

behövt göra innan. Jag
har fått mycket hjälp
med att utveckla min

spelförståelse samt lärt
mig vara noggrann

med detaljer. Jag har
även lärt mig att

hantera bra
konkurrens och att

förtjäna sin speltid! Hur
skulle du beskriva dig

själv som spelare för de
som inte sett dig spela?
-Jag är en spelare som
gillar fart och att styra
och ställa. Jag är mer
en halvdistansspelare
som ofta utmanar på

genombrott eller
skjuter i steget

samtidigt som jag gillar
att använda min

spelförståelse och sätta
andra i bra lägen. Hur

mycket har du följt
Eskilstuna Guif under

tiden i Partille? -Jag har
följt både herrarna och
damerna mycket! Sett i
princip varje match och

när jag har varit
hemma har jag varit i

Stiga och kollat. Tankar
inför den kommande
säsongen? -Ska bli en

spännande säsong där
jag förhoppningsvis

utvecklas både
individuellt och som

lagspelare. Truppen ser
bra ut och jag tror att vi

har goda chanser.
Någon hälsning till de
som läser detta? -Ska
bli roligt att få komma
igång igen så kom och
stötta oss! Sportrådets

Roger Jäderberg om
Cajsa: -Vi har signat

Cajsa för de två
nästkommande

säsongerna. Hon är en
stortalang, mångsidig

m9/v9 med ett väl
utvecklat spelsinne, och
bra driv. Ser fram emot
vad hon kan uträtta för

laget kommande två
säsonger!

Styrelsen för Eskilstuna
Guif 2020/2021!

Ordförande: Mats
Bengtsson Ledamöter:?

?Camilla Delac? ?
Monica Jonsson? ?So!a

Larsson? ?Jessica
Dickfors? ?Kjell
Hasslert? ?Lars

Bergkvist? ?Robert
Österhall? ?Per

Eriksson? ?Suppleant:?
?Mats Johansson?

En viktig kugge är klar
för ytterligare ett år

som samarbetspartner
till Eskilstuna Guif;

FRONT som är en av
klubbens trotjänare

och klar som ?GULD?
samarbetspartner
2020-2021. Niklas

Karlsson på Front och
Eskilstuna Guif har

enats om en
fortsättning och detta
år går de även in som

lokal CSR-partner ?
vilket innebär att de
stöttar Guifs arbete

med samhällsprogram.
Bolaget har en

intressant historia då
dom sedan ca 40 år på

ett eller annat sätt
synts tillsammans med

klubben. Som ett
gammalt och anrikt

företag med
eskilstunarötter är det
fantastiskt att kunna ha
en sådan kulturbärare
med i föreningen. Idag

är Front
(Fasadrenoveringar),

SmartFront
(energismarta

fastigheter) och Rapid
(Hyrställningar) en av

de ledande i sin
bransch i Mälardalen

och har ett stort
engagemang i

föreningslivet och är
också involverade i
många intressanta

sociala projekt lokalt.

  

START VÅRA LAG MATCHER SPONSORER FUNKTIONÄRER SAMARBETSKLUBBAR OM ESKILSTUNA GUIF @
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